
Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský 
úřad Jihomoravského kraje, zastoupen náměstkem hejtmana senátorem 
Ing. Stanislavem Juránkem a Krajský úřad Kraje Vysočina, hejtmanem Kraje 
Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem zastoupen panem radním Mgr. a Bc. Pavlem 
Krčálem.

ještě dříve, než začnete listovat programem konference, dovolte mi, abych 
poděkoval všem, kdo se na její přípravě podíleli. Na prvním místě je třeba 
zmínit kolegyně a kolegy z brněnských poraden — MRP Bethesda a MRP na 
Sejkorově ulici a z Psychocentra — manželské a rodinné poradny Kraje Vy-
sočina, kteří přijali náročný a často nevděčný úkol postarat se o organizační 
zabezpečení celé konference.

Poděkování patří zastupitelům Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
a Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří konferenci finančně podpořili.

Chci poděkovat rovněž všem přednášejícím.

Přeji nám všem příjemné chvíle v přátelském kruhu, inspiraci a načerpání 
duševní síly do další práce.

Tomáš Kvarda 
prezident Asociace manželských 

a rodinných poradců ČR, s.o. 
V Ostravě, 1. května 2012

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,
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PhDr. Magdalena FROUZOVÁ: 
Využití neurolingvistického programování při práci s rodinou
Autorka ukazuje, jak lze techniky NLP používat při intervenování na různých 
úrovních rodinného systému. Podpora osobního či rodinného rozvoje se děje 
změnou způsobu smyslového vnímání reality, jejího pojmenování a komuni-
kací se sebou či druhými. 

V první fázi procesu se rodinný terapeut orientuje v různých mentálních ma-
pách jednotlivých jedinců a jejich představách o zlepšení funkce systému. Ve 
druhé fázi dává nahlédnout účastníkům procesu problémová místa a nabízí je-
jich změnu technikami NLP, z nichž ty nejčastěji používané autorka popisuje. 
Zmiňuje se i o technikách, které používal ve své praxi Milton Erickson a které může-
me použít u klientů my sami nebo je dokonce doporučit k používání našim klien-
tům jako způsob efektivního řešení některých spletitých situací rodinného života.
PhDr. Magdalena Frouzová – klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervi-
zorka, dvacetiletá praxe v manželském a rodinném poradenství, nyní soukromá 
klinická praxe – Institut pro výzkum rodiny. Absolventka výcviků SUR, individuální 
psychoterapie (ILF) a dalších, adiktologie.

Mgr. Radek BENÝŠEK: 
Co je zájmem dítěte v případě rozchodu (rozvodu) rodičů?
Pohled jednoho psychologa na tento leckdy, leckde a lecjak proklamovaný, ale 
nikdy, nikde a nijak definovaný termín ve specifické situaci, kdy se s ním manželští 
a rodinní poradci setkávají asi nejčastěji. 
Společné pátrání po tom, co konkrétně se v dané situaci (rozchod/rozvod rodičů) 
skrývá pod tímto dvojslovím (zájem dítěte), a to ve světle řeči zákonů, práce sou-
dů, práce OSPOD, jednání rodičů i chování samotných dětí. 
Společné vyjasňování si role, smyslu a cíle práce, možností i povinností psy-
chologů resp. manželských a rodinných poradců při jejich pomoci s řešením 
problémů, spadajících do této problematiky. 
Mgr. Radek Benýšek – psycholog Centra psychologicko-sociálního poradenství 
Středočeského kraje v Rakovníku (od roku 2004), dříve působil jako psycholog v ne-
mocnici a pedagogicko-psychologické poradně. Absolvent výcviku v poradenství  
a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA).

úterý 8. května
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Mgr. Petra KOVAŘÍKOVÁ: 
Případová konference – nová metoda sociální práce
Případová konference je nová a pro mnohé neznámá metoda sociální práce. 
V souvislosti s novelou zákona OSPOD, která má proběhnout v průběhu roku 
2012, se s ní však budeme při naší práci setkávat stále častěji. Příspěvek je za-
měřen na důvody svolání případové konference, její vedení, výběr účastníků, 
věcnou i obsahovou stránku zápisu.
Motivem vybraného tématu je předat zkušenosti získané z realizovaných pří-
padových konferencí, upozornit na zbytečné chyby a především poukázat na 
výhody tohoto „zrcadla“ OSPOD. 
Mgr. Petra Kovaříková – pracovnice odboru sociální péče Městského úřadu Slav-
kov, oddělení sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rod. péče.

Mgr. Bronislava BUTULOVÁ: 
Asistovaný kontakt dětí v pěstounské péči s biologickými rodiči
Cílem příspěvku je přiblížení služby Asistovaný kontakt, jejíž hlavní náplní 
je realizování asistovaných setkávání dětí vyrůstajících v náhradní rodinné 
péči se svými rodiči. Také Vám představím Manuál služby Asistovaný kontakt, 
jenž může být užitečnou pomůckou pro všechny, které tato tematika zajímá. 
Pro zpřehlednění příspěvku bude stěžejní prezentace v powerpointu, která 
zachytí nejdůležitější momenty služby. Prostřednictvím kazuistik a interak-
tivního cvičení chci přiblížit situaci asistovaných kontaktů nejen z pohledu 
odborníků, ale hlavně z pohledu všech jejích účastníků. 

Mgr. Bronislava Butulová – sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin, koor-
dinátorka služby Asistovaný kontakt.

Mgr. Renata MUSILOVÁ: 
Asistovaný kontakt rodičů s dětmi na půdě rodinné poradny
Těžištěm odborného sociálního poradenství se v posledním období stále výrazněji 
stává oblast sociálně právní ochrany dětí. Dlouhodobá zkušenost rodinných pora-
den s touto problematikou ukázala potřebu věnovat se komplikovaným rodinám 
s ohroženými dětmi systematičtěji. Rozvodové situace jsou v rodinách v mnoha 
případech provázeny sporem rodičů o budoucí formální uspořádání podoby 
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jejich vztahu s dětmi. To je často spojeno s rizikem rozvoje nežádoucích procesů 
odcizení nebo zavržení některého z rodičů s mnoha problematickými důsledky. 
Vyškovská poradna od začátku roku 2011 věnuje tomuto fenoménu zvýšenou 
pozornost. Realizaci asistovaného kontaktu dětí s rodiči se věnujeme v rámci pro-
jektu „Zůstat rodičem“. Cílem tohoto příspěvku je představit některé zkušenosti  
a poznatky z naší praxe.
Mgr. Renata Musilová – psycholožka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy ve Vyškově. Absolventka výcviku v systemické rodinné terapii a aktuálně 
v logoterapii a existenciální analýze. Pracovala také řadu let jako sociální pracov-
nice v oblasti sociálně právní ochrany. 

MUDr. Vladislav CHVÁLA, PhDr. Ludmila CHVÁLOVÁ TRAPKOVÁ: 
F-M vylaďování páru
V našem konceptu rodiny jako sociální dělohy hrají významnou roli rozdíly mezi 
ženou a mužem, kteří se s narozením dítěte stali rodiči, matkou a otcem. Rozdíl-
né vnímání světa, odlišnosti v drobných i podstatných reakcích, jsou zdrojem 
dynamického interakčního pole, které je pro rodinný systém charakteristické. 
Nikoli tedy jakýkoli rozdíl, nýbrž právě některé specifické rozdíly, které ať už 
vrozeně, nebo díky kulturní tradici vytvářejí dvě charakteristické subkultury, 
ženskou a mužskou, tvoří tu nejpodstatnější osu dramatu jménem rodina. Jde 
o tak samozřejmou součást naší kultury, že nebylo vůbec snadné poukázat 
na některá běžná klišé, ze kterých bylo pro jedince obtížné, ne-li nemožné se 
vymanit. Teprve dekonstrukce mnoha „typicky ženských“ nebo „typicky muž-
ských“ forem chování osvobodila jedince z předsudků o jejich předurčeném 
životním údělu. S koncem éry povinnosti a za překotného rozvoje výrobních 
technologií a životního stylu naší populace došlo k významnému rozkladu 
tradičních sociálních struktur, které na jedné straně vytvářely a udržovaly 
značný mužsko - ženský potenciál (rozdíl), na druhé byly tímto rozdílem udr-
žovány a stabilizovány. Kdyby nic jiného, pak přístup k sexu a jeho následky 
tvořily vždy podstatný rozdíl mezi ženami a muži. Biologicky daná nerovnost 
v investici do potomků mezi ženami a muži měla významné sociální důsledky. 
V době, kdy každý pohlavní styk potenciálně zakládal rodičovství, bylo nutně 
chování žen odlišné od chování mužů. Výchova dívek se významně lišila od 
výchovy chlapců. Důsledky „selhání“ byly dramaticky horší pro dívky než pro 
chlapce. Dodnes v rodinách můžeme nalézt stopy traumatu po nechtěném 
nebo nežádoucím narození mimo rodinu. S rozvojem antikoncepce, která 
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prakticky odpojila sexuální chování od plození, se sexuální chování obou po-
hlaví zrovnoprávňuje, a to sice častěji ve formě dříve běžné u mužů, tedy sex 
jako kratochvíle, nikoli jako zdroj intimity páru. Zhruba v téže době dochází 
naše civilizace do stádia jakéhosi zpytování svědomí, kdy s větší naléhavostí 
vnímá svá minulá traumata, což se projevuje významnou změnou chování 
k minoritám pod tlakem minulých křivd, které na nich většinová společnost 
spáchala. Mezi ně patří nejen lidé s odlišnou barvou pleti, ale i homosexuální 
minority mužská i ženská, lidé s odlišnou vírou nebo potřebami. Kupodivu 
mezi ně patří také ženská subkultura jako historicky potlačovaná část spo-
lečnosti. V rámci nápravy starých křivd dochází, jak jinak, ke křivdám novým, 
když jsou za každou cenu popírány rozdíly, dokonce i ty, které odstranit ne-
lze. Mluvit o rozdílech v barvě pleti, vyznání, pohlaví atd. se stává politicky 
nekorektní. A v takovém prostředí jsou zmatky mužů a žen, které osud spojil 
společným dítětem, mnohem větší než kdy v minulosti.  
Naše práce rodinných terapeutů v našich ordinacích stále častěji spo-
čívá v hledání a podporování užitečných rozdílů mezi mužem-otcem 
a ženou-matkou. Samozřejmě bychom mohli hledat jakýkoli rozdíl mezi 
dvěma lidmi. V míře citlivosti, aktivity, obětavosti, pečlivosti, odpověd-
nosti či snahy o dominanci bez ohledu na gender. Vždyť všichni bez rozdí-
lu pohlaví jsme nositeli těch i oněch vlastností. Proč tedy právě tento F-M 
rozdíl? Podle nás je jistá míra asymetrie mezi mužem a ženou neodstra-
nitelná proto, že je to vždy žena, kdo donosí a porodí dítě, nikdy to není 
muž. A druhý neodstranitelný fakt spočívá v tom, že každý máme jedinou 
vlastní matku a jediného vlastního otce, se kterými máme vrozený vztah 
bio-psycho-sociální. Všechny ostatní vztahy jsou získané a tedy jen psycho-
sociální. Podle jazykových studií se vytváří polarizace v chování k dítěti mezi 
ženou a mužem právě kolem dítěte, v konfrontaci s ním. Jde velmi pravděpo-
dobně o systémovou vlastnost nezávislou na psychologii jednoho či druhého. 
Přitom je zřejmé, že oba mají potenciál jak mateřského, tak otcovského cho-
vání. Naše práce tedy spočívá ve vylaďování ženského a mužského potenciálu 
v páru, který představuje jediný celek. 

PhDr. Ludmila Chválová Trapková - klinická psycholožka dospělých i dětí, psy-
choterapeutka, ordinace klinické psychologie v Praze, člen týmu SKT, člen kolegia 
Pražského psychoterapeutického institutu, lektor a supervizor rodinné terapie. 

Vzdělání: FTVS UK obor TV - matematika, FF UK klinická psychologie, atestace 
z klinické psychologie, funkční specializace systematické psychoterapie IPVZ, vý-
cvik v individuální hlubinně orientované psychoterapii, ve skupinové psychotera-



pii dospělých i dětí, vzdělání v rodinné a systemické terapii, lektor a supervizor ro-
dinné terapie, výcvik pro supervizory balintovských skupin, výcvik práce s tělem 
dle dr. Schmitta, ericksonovská hypnoterapie, člen kolegia Pražského psychote-
rapeutického institutu, člen ČPS ČLS JEP, člen asociace klinických psychologů, 
člen SOFT, člen Evropské asociace supervizorů (EAS).

Praxe: ve zdravotnictví od r. 1985, Dětská psychiatrická ambulance OÚNZ Praha, 
Ordinace klinické psychologie Praha, člen týmu SKT od r.1993.

MUDr. Vladislav Chvála – původně gynekolog a porodník, nyní sexuolog a ro-
dinný terapeut, vedoucí SKT Liberec, lektor a supervizor rodinné terapie, lektor 
akupunktury.

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie a sexuologie, vzdělání v rodinné a syste-
mické terapii, funkční specializace systemické IPVZ, ericksonovská hypnoterapie, 
práce s tělem dle dr. Schmitta, člen Společnosti rodinných terapeutů (SOFT), su-
pervizor, člen české organizace supervizorů (ČIS). Osvědčení IPVZ o způsobilosti 
v oboru psychosomatická medicína. Předseda psychosomatické sekce Psychiat-
rické společnosti ČLS J.E.P. a člen Sdružení pro psychosomatiku, o.s.

Praxe: od r.1978 ve zdravotnictví, od r. 1989 vedoucí psychoterapeutického pra-
coviště a člen jeho týmu.

PhDr. Kateřina VRTĚLOVÁ, Mgr. Kateřina BENEŠOVÁ: 
Supervizní akademie – workshop
Rády bychom účastníky konference seznámily s projektem Supervizní akade-
mie a nabídly ukázku naší práce. Supervizní akademie je další vzdělávání pro 
činné supervizory, nabízející prostor nejen pro rozvoj sebereflexe a vlastní su-
pervizní praxe, ale také pro rozvoj své osobnosti a svého profesního jména. 
Mgr. Kateřina Benešová – speciální pedagožka, psychoterapeutka, supervizorka a lektorka. 

PhDr. Kateřina Vrtělová – psycholožka, psychoterapeuta, supervizorka a lektorka. 

úterý 8. května
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Mgr. Luboš KEJLA: 
Práce s rodinami z pohledu sociálních pracovníků OSPOD
 1. OSPOD – obecně postavení, úkoly, možnosti,
 2. Opatrovnictví ve věcech výchovy, výživy a styku, tj. vznik opatrovnictví,  
  jeho průběh,
 3. OSPOD ve vztahu k ústavní výchově a náhradní rodinné péči, 
 4. Kontrola činnosti OSPOD,
 5. Obraz OSPOD na veřejnosti, vliv médií, postavení zaměstnanců, limity  
  naší práce,
 6. Spolupráce OSPOD s NNO a jinými subjekty poskytujícími sociální služby  
  na úseku SPOD,
 7. Kauzy z našeho obvodu (oblast NRP, úprava výchovy a styku, trestná  
  činnost na dětech)
Mgr. Luboš Kejla - vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence 
MěÚ Rakovník

PhDr. Magdaléna FROUZOVÁ: 
Rodinné štěstí a neštěstí po internetu (workshop)
Internet sehrává na úrovni rodinného systému stále větší roli. Cílem workshopu je:
 a) Zvědomit si různé internetové aktivity, které kompenzují případnou  
  neuspokojivou samotu „Singles“ a zaplňují svou atraktivitou jeho časo- 
  prostor či navozují přímo pocit vztahového komfortu. 
 b) Zvědomit si internetové aktivity, které rodinný život ovlivňují určitým  
  typickým způsobem.
 c) Umět rozlišit konstruktivní, ohrožující a destruktivní internetovou  
  aktivitu s ohledem na partnerský či rodinný život.
 d) Předložit k diskusi možné intervence v rodinném systému týkající se  
  zacházení s internetem.
 e) Navzájem se podělit o některé zkušenosti z efektivního či naopak  
  nešikovného použití internetu k práci s rodinou.

PhDr. Magdalena Frouzová – klinická psycholožka, psychoterapeutka, super-
vizorka, 20-ti letá praxe v manželském a rodinném poradenství, nyní soukromá 
klinická praxe – Institut pro výzkum rodiny. Absolventka výcviků SUR, individuální 
psychoterapie (ILF) a dalších, adiktologie.
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PhDr. Eva ROTREKLOVÁ: 
Profesionalizace pěstounské péče
Jedno ze stěžejních témat probíhající reformy systému péče o ohrožené 
děti se zaměřuje na postupnou profesionalizaci pěstounské péče jako jed-
nu z možností zajištění výchovy a péče o dítě, umístěné dočasně mimo 
své přirozené rodinné prostředí. Pro naplnění této vize je třeba změn 
v přístupech i metodách práce na všech úrovních sociálně právní ochra-
ny dětí a zejména zvýšení podílu odborné práce v oblasti podpory 
a doprovázení dítěte, jeho rodičů a pěstounů po celou dobu umístění.
V rámci programu tématické skupiny budou reflektovány zkušenosti z pří-
padové práce a z praxe v některých evropských zemích, zejména ve Francii, 
Španělsku a Itálii. K diskusi budou i některé náměty pro odborné služby v pěs-
tounské péči s důrazem na oblast vztahů a vazeb umístěného dítěte s jeho 
rodiči a spolupráce pěstounů s rodinou svěřeného dítěte. 
PhDr. Eva Rotreklová – ředitelka občanského sdružení Triada – poradenské centrum

Prof. PhDr. Stanislav KRATOCHVÍL, CSc: 
Rozum a emoce v párové terapii
V párové terapii se obvykle zaměřujeme nejen na konkrétní problémy, které 
partneři přinášejí, ale také na způsob, jakým je nám a zejména sobě vzájemně 
sdělují. Snažíme se partnery naučit účinnější komunikaci. Při tom se obvykle 
klade důraz na věcný, racionální charakter sdělování. Někteří současní auto-
ři doporučili více pracovat s emočními prožitky: podporovat jejich projevení, 
empatické přijetí a pochopení. Greenberg a Goldmanová např. poukázali na 
nepříznivý vliv emoční nedostupnosti jednoho nebo obou partnerů a na uži-
tečnost odstranění bariér, které brání vnějším projevům emocí Při tom může-
me ponechat na jedné straně dostatek času pro odreagování negativních 
emocí, zejména lítosti, hněvu a obav, na druhé straně však bychom měli 
podpořit schopnost vyjadřovat v dostatečné míře také kladné emoce, jako 
ocenění a lásku. Racionální přístup však zůstává stále důležitý. Reálné pro-
blémy je třeba zpracovat věcně. 
Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. - klinický psycholog v Psychiatrické léčebně 
v Kroměříži,  přednáší na MU v Brně a UP v Olomouci,  řada  publikací. V roce 2002 
mu byla olomouckou univerzitou udělena Cena Františka Palackého za celoživot-
ní dílo v oblasti klinické psychologie.
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MUDr. Šárka POUPĚTOVÁ: 
Vzdělávání v AMRP
V loňském roce proběhl po několikaleté pauze opět kurz Poradenské prope-
deutiky a jeho účastníci volali po dalším podobném vzdělávání. Lektorka se 
chce podělit o zkušenosti z Propedeutiky a společně s účastníky workshopu 
zmapovat (pomocí kresby čáry profesního života a sdílení), o jaké znalosti 
a dovednosti se nejvíce opíráme v poradenské praxi, jaké znalosti a doved-
nosti aktuálně a do budoucna potřebujeme rozvíjet, jaké poskytujeme. Zís-
kané podněty můžeme využít pro rozvoj vzdělávání v poradenství.

MUDr. Šárka Poupětová – členka pracovní skupiny AMRP pro metodiku, v roce 
2011 odborný garant a koordinátor kurzu Poradenské propedeutiky

PhDr. Hana VYHNÁLKOVÁ: 
Rodiny v rozvodové a porozvodové situaci – workshop
Workshop nabídne prostor pro zpracovávání některých témat, souvisejících se 
změnami v rodinách v rozvodové situaci rodičů a jejich dětí. Např.: čím by se 
měl (a naopak neměl) zabývat poradce – terapeut v práci s těmito rodinami. 
Kdo tvoří rodinu, změna hranic, koho zvát na konzultaci. Časování v porozvo-
dové situaci a v práci s rodinami.
Součástí workshopu bude cvičení a modelování v prostoru. Předpokládáme 
aktivní účast všech.

PhDr. Hana Vyhnálková – Klinická psycholožka s téměř třicetiletou praxí, léta pra-
covala v RIAPSu, nyní v poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, vzdělávala se 
i v zahraničí. Dlouholetá spolupracovnice IRTP, lektorka a supervizorka. Spoluau-
torka knihy Ostrov rodiny.

PhDr. Petr ŠMOLKA: 
Manželské a rodinné poradenství v roce 2012 aneb „Who 
shall survive“
Nikoli náhodou jsem si vypůjčil název jedné z knih Jacoba Morena, taťky 
psychodramatu, sociometrie a řady dalších postupů, které dodnes patří 
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do pomyslného zlatého fondu moderní psychologie. Přežili jsme již mnohé 
turbulence, další se na nás v kontextu úsporných opatření nepochybně valí. 
Kdo přežije?
Ten kdo:
 a) dokáže obhájit vlastní existenci nejen zakotvením v zákonech, ale 
  i spoluprací s OSPODy, soudy apod.;
 b) dokáže přesvědčit zřizovatele o vysoké návratnosti vložených finančních  
  prostředků;
 c) se dokáže nejen vyjadřovat k aktuálním tématům (rušení kojeneckých  
  ústavů, profesionální pěstounská péče, střídavá výchova), ale pomáhá  
  je i prakticky řešit. 
PhDr. Petr Šmolka – vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 
Praha, Čestný prezident AMRP, autor řady publikací.

JUDr. Hana NOVÁ: 
Legislativní novinky v rodinně-právní oblasti
Příspěvek seznámí účastníky se změnami, které přinese nový občanský zákon (měl 
platit od 1.1. 2014), zejména ve vztahu k nezletilým dětem a porovná tyto změny 
se stávajícím stavem. Zaměří se na otázky rodičovské zodpovědnosti, náhradní ro-
dinné péče, zejména na nové instituty osvojení (kupř. osvojení zletilého) a nové 
právní podmínky vzniku osvojení, a také na novou úpravu ústavní výchovy.
Autorka dále zmíní připravovanou novelu zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, o tom, v čem spatřuje její přínos a naopak velké nedo-
statky a omyly zpracovatelů, a to jak z hlediska úpravy hmotně-právní, tak 
i procesní. Zaměří se především na navrhovanou úpravu pěstounské péče. 
Součástí příspěvku bude i nová úprava svéprávnosti, tak, jak je zakotvena 
v nyní již schváleném novém občanském právu, protože se vztahy rodinně-
právními tato oblast velmi úzce souvisí.
JUDr. Hana Nová - soudkyně Obvodního soudu Praha 8, zabývá se převážně 
rodinných právem, získala ocenění Právník roku 2010 v oblasti rodinného práva

Mgr. Virginia KOČÁROVÁ: 
Případová konference v kontextu poradny
Workshop je určený zájemcům o bližší seznámení s touto metodou sociální 
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práce, se zkušenostmi psychologů poradny s organizací a vlastním pořádáním 
případových konferencí. 
Workshop bude probíhat formou případové konference určené reálnému či fiktiv-
nímu komplikovanému případu, kde jsou do řešení zapojené různé organizace, 
různí odborníci. 

Mgr. Virginia Kočárová – psycholožka, supervizorka, vedoucí Poradny pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově. V manželském a rodinném poraden-
ství má více než 20-ti letou praxi. Absolventka výcviku v psychoanalyticky oriento-
vané psychoterapii, členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

PhDr. David CICHÁK, Mgr. Hana HEINDORFEROVÁ: 
Práce s rodinou vycházející z metafory „sociální dělohy“ 
- workshop
Autoři předkládají videozáznam konzultace, na kterém se pokusí popsat vý-
vojové stadium rodiny tak, jak o něm sami uvažují. Autoři vychází z metafory 
„sociální dělohy“.
Snahou bude poukázat na vztahy v rodině, na role v rodině, na ambice a přání 
jednotlivých členů rodiny. Zároveň předloží své nápady a hypotézy, které měli 
před konzultací a výsledek, jestli se tyto potvrdily, či spíše vyvrátily. Také patr-
ně vznikne prostor pro diskuzi nad předloženou konzultací.
PhDr. David Cichák – manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, 
pracovník pro náhradní rodinnou péči a vedoucí Poradny pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy Liberec

Mgr. Hana Heindorferová – psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog 
pro náhradní rodinnou péči a skupinový psychoterapeut v Poradně pro rodinu, 
manželství a rodinné vztahy Liberec
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Dana VRABCOVÁ, Bc. Jitka ŘEZANINOVÁ: 
Mediace – efektivní nástroj řešení konfliktů v rodině
Příspěvek představí mediaci jako metodu rychlého, efektivního a kultivova-
ného řešení sporů a nedorozumění, které narušují vztahy v rodině. Mediace 
může působit jako prevence rozpadu rodiny a vyřešit neshody rodičů v roz-
dílných přístupech k výchově a péči o děti. Může také pomoci při řešení sporů 
rodičů v době rozvodu a vytvoření dohody o novém uspořádání vztahů rodičů 
k dětem v době po rozvodu.
Dana Vrabcová a Bc. Jitka Řezaninová – akreditované lektorky a mediátorky Aso-
ciace mediátorů ČR, zaměřují se na rodinnou a rozvodovou problematiku

PhDr. Olga HINKOVÁ, Mgr. Šárka DOSTÁLOVÁ, Mgr. Vanda VYMA-
ZALOVÁ, Mgr. Jana VOLNÁ: 
Aktuální formy práce s rodinami na Vysočině
 1. Manželské a rodinné poradenství a terapie, přednáší  a dále mode- 
  ruje Olga Hinková. 
  Přednášející podá přehled činnosti a na kazuistikách se snaží přiblížit  
  formy práce. 
  Uvede možnosti sladění poradenství se SQSS.
 2. Sociálně právní ochrana dětí, přednáší Šárka Dostálová. 
  Přednášející sdělí letité zkušenosti ze spolupráce poradny, soudů a OS 
  PODů, uvede rozdíly práce s rodinou v poradenství a v sociálně právní  
  ochraně dětí.
 3. Náhradní rodinná péče, přednáší Vanda Vymazalová. 
  Přednášející podá přehled činnosti v uvedené oblasti dle vytvořené  
  metodiky včetně spolupráce s KÚ Kraje Vysočina .
 4. Intervenční centrum, přednáší Jana Volná. 
  Přednášející poukáže na výhodu spolupráce poradny a Intervenčního  
  centra v Kraji Vysočina. U všech příspěvků předpokládáme následnou  
  diskusi. 
PhDr., Mgr. Olga Hinková – ředitelka Psychocentra – MRP Kraje Vysočina, samo-
statná MRP poradkyně a terapeutka, supervizorka, klinická psycholožka
Mgr. Šárka Dostálová – MRP poradkyně a terapeutka, psycholožka na pracovišti 
Žďár nad Sázavou 
Mgr. Vanda Vymazalová - psycholožka pro NRP na pracovišti Jihlava 
Mgr. Jana Volná – vedoucí IC Kraje Vysočina, sociální pracovnice 
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PhDr. Marek KOLAŘÍK, Ph.D., Mgr. Zbyšek MOHAUPT: 
Metodika vztahového poradenství – dvoj-dílna – 1. část
Dílna vychází z materiálů, vytvořených v pracovní skupině pro metodiku vzta-
hového poradenství 2009-12, které byly mimo jiné podkladem pro nový kurz 
poradenské propedeutiky. Dílna je přístupná všem zájemcům o metodiku bez 
ohledu na předchozí zkušenost s tématem. Bude rozdělena do dvou částí. Cílem 
první je seznámení se vznikem metodiky, cílem druhé je vytváření další kapitoly 
metodiky týkající se rituálů při ukončování poradenského procesu či předávání 
klienta. Dílna bude probíhat formou vzájemného sdílení zkušeností, hraním rolí 
a diskuze nad získaným materiálem. 
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. - manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Zlín, odborný asistent na Katedře psychologie 
FF UP Olomouc, lektor se specializací na komunikaci, sociálně-psychologický 
výcvik a problematiku školství. Frekventant výcviku Rodinné a systemické tera-
pie (IRT Praha).
Mgr. Zbyšek Mohaupt - poradenský psycholog, psychoterapeut, supervizor, soukromá 
psychologická praxe v Praze 5.

Prof. PhDr. Libor MUSIL, CSc.: 
„Práce s rodinou“ z hlediska sociální práce
Cílem příspěvku je představit aplikaci pojetí sociální práce jako „pomoci se 
zvládáním problémových interakcí“ na práci s rodinami a poukázat na klíčové 
překážky uplatnění tohoto pojetí sociální práce v praxi. Autor srovnává zamě-
ření sociální práce na „pomoc se zvládáním problémových interakcí“ s před-
stavou sociální práce jako „kompenzace dopadů osobních deficitů klientů na 
uspokojení jejich potřeb“. Zaměření na interakce doporučuje teorie, zaměření 
na kompenzaci osobních deficitů od sociálních pracovníků v české společnosti 
rutinně zpravidla očekávají jejich zadavatelé (zákonodárci a zaměstnavatelé). 
Představu pomoci se zvládáním problémových interakcí aplikuje autor na soci-
ální práci s rodinou a rozlišuje přitom dvě dimenze – pomoc s problémovými in-
terakcemi uvnitř rodiny, která je předmětem společného zájmu sociální práce 
a sociální psychologie, a pomoc s problémovými interakcemi mezi rodinou 
a subjekty v jejím sociálním prostředí. Různé typy pomoci, která usiluje 
o změnu vzájemného jednání rodiny i subjektů v jejím sociálním prostředí, 
ilustruje autor příklady z praxe. Vyslovuje domněnku, že tento typ pomo-
ci je (nejen) v rodinném poradenství deficitní proto, že ve školách sociální 
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práce dominuje zaměření na kompenzování osobních deficitů a že pomoc 
s problémovými interakcemi rodin není obvyklou součástí zakázky zaměst-
navatelů pro sociální pracovníky.
Prof. PhDr. Libor Musil, CSc - sociální pracovník a sociolog, výzkumník, v současné 
době vedoucí Katedry sociální politiky a sociální práce na FSS MU. Zabývá se or-
ganizací a kulturou sociálních služeb, publikuje.

Mgr. Hana DIBLÍKOVÁ, Miriam PALLOVÁ: 
Sanace rodiny v praxi
Sanace rodiny je oblast sociální práce podporující fungování a zachování ro-
diny, zejména tam, kde se uvažuje nebo už proběhlo umístění dítěte mimo 
přirozené rodinné prostředí. 
V procesu reformy systému péče o ohrožené děti je právě na tuto oblast kladen 
značný důraz, a to jak v případě umístění dítěte do institucionální výchovy, tak 
i do pěstounské péče.  
V rámci tématické skupiny bude prezentováno: 
	 •	 Sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi	tak	jak	je	poskytuje	 
  TRIADA – Poradenské centrum, o.s. (obsah, zásady, formy práce, klientela).
	 •		 Kazuistické	představení	cílové	skupiny.	
	 •		 Hledání	zdrojů	pomoci	rodině	–	uvnitř	rodiny	i	v	jejím	širším	sociálním	okolí.
	 •		 Společné	zamyšlení	nad	místem	a	úlohou	manželského	a	rodinného	 
  terapeuta v tomto systému.
Mgr. Hana Diblíková, Miriam Pallová – sociální pracovnice programu Psychosoci-
ální služby pro rodiny, TrIada – poradenské centrum, o.s. 

PhDr. Marek KOLAŘÍK, Ph.D., Mgr. Zbyšek MOHAUPT: 
Metodika vztahového poradenství – dvoj-dílna – 2. část
Dílna vychází z materiálů, vytvořených v pracovní skupině pro metodiku 
vztahového poradenství 2009-12, které byly mimo jiné podkladem pro nový 
kurz poradenské propedeutiky. Dílna je přístupná všem zájemcům o metodi-
ku bez ohledu na předchozí zkušenost s tématem. Bude rozdělena do dvou 
částí. Cílem první je seznámení se vznikem metodiky, cílem druhé je vytvá-
ření další kapitoly metodiky týkající se rituálů při ukončování poradenského 
procesu či předávání klienta. Dílna bude probíhat formou vzájemného sdíle-
ní zkušeností, hraním rolí a diskuze nad získaným materiálem. 
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PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. – manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Zlín, odborný asistent na Katedře psychologie FF UP 
Olomouc, lektor se specializací na komunikaci, sociálně-psychologický výcvik a pro-
blematiku školství. Frekventant výcviku Rodinné a systemické terapie (IRT Praha).
Mgr. Zbyšek Mohaupt - poradenský psycholog, psychoterapeut, supervizor, sou-
kromá psychologická praxe v Praze 5.

PhDr. Mirka NEČASOVÁ, Ph.D.: 
Změny ve vnímání hodnot v rodině
Podle mnohých autorů se současná společnost nachází na pomezí pozdní mo-
derny a postmoderny, což je spojováno se změnou základních hodnot, které 
jsou pro danou společnost důležité. Cílem příspěvku je referovat o teoretické 
bázi popisující tyto změny a na tomto základě potom jednak poukázat na to, 
jak se změny hodnot společenského étosu odrážejí v rámci rodinného sys-
tému (přechod od tradičního k modernímu a postmodernímu typu rodiny), 
a jednak vyvodit možné problémy a dilemata, se kterými se pomáhající pra-
covníci v (rodinném) poradenství spolu se svými klienty setkávají. 
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. – působí jako odborná asistentka na Katedře sociální 
politiky a sociální práce FSS MU a vyučuje také na CARITAS – Vyšší odborné škole 
sociální Olomouc. Oblastí vědeckého zájmu a praktických aktivit je etika v sociální 
práci, supervize, vyjednávání a mediace a sociální integrace imigrantů v ČR.

Mgr. Zuzana CHOMOVÁ, Mgr. Jaroslav VYDRA: 
Domácí násilí a násilné osoby
Informační a poradenské centrum VIOLA – pomoc mužům a ženám, kteří mají kon-
fliktní vztahy se svými blízkými.
Pomoc IPC Viola v kontextu problematiky domácího násilí v ČR. Možnosti a limity 
poradenství násilným osobám. Individuální a párové poradenství. Práce s obětí 
domácího násilí. Zvolili jsme řešení, které lze provozovat v našich podmínkách. 
Zároveň se snažíme o osvětu, aby se z násilníka nestala osoba „vyděděná“. Pokud 
totiž NO projeví jakoukoliv ochotu ke změně situace směrem k pozitivnímu řešení 
(i když třeba ne hned ke změně svého chování), měla by dostat šanci. Tou šancí 
je psychoterapie jednotlivce i páru v regulovaných podmínkách.
Mgr. Zuzana Chomová – vedoucí Informačního a poradenského centra Viola
Mgr. Jaroslav Vydra – psycholog Informačního a poradenského centra Viola
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Mgr. Klára ILLE: 
Aktuální poznatky veřejného ochránce práv v agendě sociál-
ně-právní ochrany dětí a výkonu ústavní výchovy
Příspěvek je věnován činnosti veřejného ochránce práv na poli ochrany práv 
dětí za poslední rok, který byl věnován, kromě běžné agendy individuálních 
stížností, preventivním systematickým návštěvám zařízení, v nichž se vykoná-
vá ústavní výchova nebo ochranná výchova (tzn. od kojeneckých ústavů, přes 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc až po všechny typy školských 
zařízení – diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a vý-
chovné ústavy). V kazuistice se výklad zaměřuje na právo dítěte, odloučeného 
od rodičů, na kontakt s nimi a se svými sourozenci. Ochránce upozorňuje na 
nevhodnost rozdělování sourozenců a povinnost státních orgánů a zaříze-
ní  aktivně a systematicky napomáhat dětem s udržováním kontaktů se sou-
rozenci a členy rodiny, včetně kontaktů mezi sourozenci, pokud jsou umístěni 
v jiném zařízení či pěstounské péči. 
Mgr. Klára Ille – právnička a asistentka veřejného ochránce práv, 8. rokem pracu-
je pro Kancelář veřejného ochránce práv. Specializace: oblast ochrany práv dětí 
- agenda sociálně-právní ochrany dětí a výkonu ústavní výchovy + spolupráce při 
výkonu dohledu nad místy, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě (zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ústavy 
sociální péče, zdravotnická zařízení - např. psychiatrické léčebny atp.).
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